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Jsa/csm
Exp.: SP 3543/2020 General 2845/20
Ass: Aprovació acceptació amb avocació subvenció fons de prestació “Finançament
d’activitats educatives, esportives i juvenils”” per l’any 2020 de la Diputació de Barcelona

RESOLUCIO ALCALDIA
La Junta de la Diputació de Barcelona celebrada el 9 de gener de 2020 va aprovar
el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la seva
convocatòria per a la concessió de recursos.
En sessió 9 de juliol de 2020, la Diputació de Barcelona ha aprovat la inclusió de
nous recursos, entre els quals s’inclou el fons de prestació “Finançament d’activitats
educatives, esportives i juvenils” consistent en suport econòmic a través del qual es
pretén assegurar la continuïtat dels serveis municipals d’educació, esports i
joventut, sobre tot per facilitar l’accés als col·lectius més vulnerables.
Les línies a les quals es dona suport són:
-

Reforçar la capacitat de prestació de serveis públics dels ens locals, fent
viable l’activitat continuada i de qualitat en aprenentatge, pràctica esportiva i
de lleure de la població.

-

Atendre els desequilibris financers dels municipis, i contribuir al sosteniment
de les activitats d’interes públic i social que duen a terme les entitats
educatives, esportives i del lleure

-

Potenciar polítiques d’acompanyament a la població més vulnerable.

Aquest fons de prestació s’atorguen per concessió directa, i no requereixen de
sol•licitud prèvia.
Els criteris i ràtios de distribució del fons esmentat estableixen que els ajuntaments
tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit de Benestar social
calculada en base al tram poblacional, i a indicadors de vulnerabilitat.
Així, en data 30 de juliol de 2020, la Diputació de Barcelona ha atorgat a
l’Ajuntament de la Roca el següent recurs:
Nom del recurs. “Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils”per a
l’any 2020
Tipus de Recurs: Econòmic 13.693,23€,
Codi XGL: 20/Y/29225
Les condicions d’execució de l’esmentat fons de prestació són:
1. L’ens destinatari disposa fins el 15 de setembre de 2020 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan l’ens presenti la referida concessió. Cas de no presentar-la en el
termini establert, es pagarà prèvia justificació de despeses
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2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del
PMT, essent el secretar i/o secretari-interventor, qui ostenta les funcions de
signatura i presentació d’acceptacions.
3. El termini d’execució és entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de
2020, la justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2020, el de
justificació final entre l’2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
4. Els beneficiaris poden destinar els fons a les actuacions de capítols 1,2 i 4
del seu pressupost de despesa
5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
6. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la
Diputació de Barcelona i d’altres administracions, sense ultrapassar el cost
de l’activitat subvencionada.
7. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de
les actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de
destinataris, quedant condicionada l’acreditació del referit encàrrec, amb
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
8. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests
i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels
quals tinguin un interès comú.
Tenint que compte que el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a
l’article 304 i següents del ROAS.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència delegada en la Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament,
mitjançant Decret 994/19 de data 10 de juliol de 2019.
Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per
delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d’índole
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En els supòsits
de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament dependents, el

Signatura 1 de 3
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 3
15/09/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 3 de 3
15/09/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

15/09/2020

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e9252fd4fe6647f9b449a93373195661001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 15/09/2020

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1114 - Data Resolució: 15/09/2020

SECRETARI

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan delegant. En tot
cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser notificat a les persones
interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la resolució final que es dicti.
Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs, encara que es pot impugnar
en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de
la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 2 de
setembrel de 2020
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,
RESOL
PRIMER.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SEGON.- Acceptar l’ajut 20/Y/29225 d’un import de 13.693,23 €, atorgat per la
Diputació de Barcelona per al ““Finançament d’activitats educatives, esportives i
juvenils””, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.
TERCER.- Notificar aquest acord mitjançant el model normalitzat a la Diputació de
Barcelona.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la tècnica
d’educació.
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